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 ۹ﺧﺮداد ۱۳۹۵
ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺎﺧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻮﯾﺎ و در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ٔ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﺣﺎل
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ
ٔ
ٔ
)ﻧﺴﺨﻪ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دوران ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ در

ﻏﯿﺮﻧﻬﺎﯾﯽ( ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ  .۱ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ را ﺑﻪ
ً
ٔ
ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی و ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯽ ،اﮐﯿﺪا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ .در اداﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪای
ٔ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ.
از

»ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ٔ
دﻫﻪ  ۶۰ﻣﯿﻼدی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺻﻠﯽ در آن ﻫﻨﮕﺎم زﺑﺎنﻫﺎی
ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪ زﺑﺎنﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻠﺮﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﺬا درسﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ٔ
و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﻠﯿﺪی
دﻫﻪ ،۷۰
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺗﺄﮐﯿﺪ روی »ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ« ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ رخ داده و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی روی داده  ۲ﻫﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮد

و از آن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻋﻠﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری و ﻧﮕﻪداری ﺣﺠﻢﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ از داده
ً
را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ )ﻣﺜﻼ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژنﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی( .ﺑﻪ ﻋﻼوه،
ٔ
ٔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﺳﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻟﺐ،
روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ دادهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮕﻔﺖآوری رﺳﯿﺪ .ﯾﮏ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮای ﺑﺎزی  GOﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺑﺎزی واﻗﻌﯽ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و
ٔ
ٔ
ٔ
۱
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ:
ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۶ﮐﺘﺎب از
ﻧﺴﺨﻪ
www.cs.cornell.edu/jeh/bookJan25_2016.pdf
data۲

۱

دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﻬﺎن را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ۳ .

ٔ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از داده،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و

ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻻزم ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮاﻧﯽ را
ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﻢ ،و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ  ۴۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ درد
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل،
ﺟﺒﺮﺧﻄﯽ و روشﻫﺎی ﻋﺪدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ٔ
اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻣﺜﻞ  CMUو ﮐﻮرﻧﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻻزم در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ ٔ
اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی.
رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ

ٔ
ٔ
ﻫﻨﺪﺳﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺮوزه در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
درﺑﺎره
ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺑﺤﺚ
ً
ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﻪ دادهﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮدارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد
ٔ
درﺑﺎره
ﭼﻨﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد و اﻵن دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﻮد ﻣﺎ
ﻓﻀﺎﻫﺎی دو و ﺳﻪ ُﺑﻌﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻬﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﻓﺼﻞ دوم ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

ٔ
ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دادهﻫﺎ در اﺑﻌﺎد ﺑﺎﻻ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آنﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ دارد .ﯾﮏ
ٔ
درﺑﺎره ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ singular value decomposition ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪدی دارد .در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺎدهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﮔﺮاف ﺗﺼﺎدﻓﯽ  Erdős-Rényiﻧﺎم
دارد .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮری ﯾﮏ ﺳﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮏﺗﮏ رﺋﻮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻤﺒﻨﺪی ﺑﺰرگ ﺑﺸﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺪل دﯾﮕﺮ از ﮔﺮافﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ در ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در دو ٔ
دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی روشﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ

ٔ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻋﻤﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ  ۴ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در

ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎددﻫﻨﺪه ،و ﺗﺤﻠﯿﻞ زﺑﺎنﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻣﺮور
ً
ً
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺜﻼ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  VC-dimensionرا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای »ﯾﺎدﮔﯿﺮی« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار داده ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ .ﯾﮏ روش ﮐﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎرﮐﻒ و ﻗﺪمزدن ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ .رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت آن ﺑﺎ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﻫﻢ ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ٔ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ورودی ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺮار دارد و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ
در
http://goo.gl/eWLH2F ۳
machine learning۴

۲

دارد .اﯾﻦ ﻓﺮض در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺪلﻫﺎی  onlineو  streamingﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ٔ
اﯾﺪه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ
ﮔﻠﭽﯿﻦ ﮐﺮدن  ۵اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮب دادهﻫﺎ را ﮔﻠﭽﯿﻦ ﮐﺮد و ﭼﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آﻣﺎری و
ﺟﺒﺮﺧﻄﯽای را ﺑﺎ ﭼﻪ دﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺨﻤﯿﻦ زد.
ٔ
ﻋﻤﺪه ﻣﺪرن ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ داده ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی آن ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺒﯿﻪ
ﯾﮏ اﺑﺰار
ﻫﻢاﻧﺪ ۶ .در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺮای ﮔﺮوهﺑﻨﺪی )ﻣﺜﻞ  ( k-meansو ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺪلﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯽ  ،۷روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺨﺶ ﺷﺎﯾﻌﺎت  ،۸روشﻫﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
ً
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺟﻤﻊآوری
و رأیﮔﯿﺮی ،و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ  ۹ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺘﺎب
ﺷﺪهاﻧﺪ«.

sampling۵
clustering۶
graphical models۷
belief propagation۸
compressed sensing۹

۳

